
Załącznik nr 7 do siwz                                                                            

                                                    

  

    PROJEKT  UMOWY Nr ...................................................  

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……………… r. w Nowinach pomiędzy: Gminą Sitkówką – 

Nowiny, mającą swoją siedzibę w Nowinach, przy ulicy Białe Zagłębie 25,  

 zwaną dalej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

1. Krzysztofa Ryma   -   Zastępcę Wójta Gminy 
a   

2. …………………………………………….. 

zwanego dalej Wykonawcą. 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu……………….. postępowania nr GKB-272.557.P.14 o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania: ” Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w gm. Sitkówka-Nowiny, woj. świętokrzyskie”. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zadanie polegające na: 
1) opracowaniu koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i przedłożeniu jej do 

akceptacji Zamawiającego, a następnie wykonaniu Dokumentacji projektowej (projekt budowlany i 
wykonawczy), Przedmiaru Robót i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych oraz uzyskaniu wszelkich 
wymaganych prawem opinii, uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 
budowlanych. 

2) Robotach budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

3) wykonanie wszelkich innych prac i obowiązków wynikających z postanowień Umowy. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 2 
 

1. Termin wykonania Przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy do 22.12.2014r. 

2. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy, w tym robót budowlanych, jest dzień określony 
protokołem odbioru robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania 
przedmiotu umowy wskazanego w ust. 1 zgłosi gotowość dokonania odbioru końcowego wykonanego 
przedmiotu umowy. Zamawiający zobowiązuje się najdalej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia o zakończeniu robót, dokonać odbioru robót. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania, 
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. 

 
§ 3 

 

1. Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował siłami własnymi lub przy pomocy Podwykonawców w  
zakresie: ...................................................................................... 

2. Procedura zawierania umów o podwykonawstwo i zgłaszania Podwykonawców Zamawiającemu : 
1) Zgodnie z art. 143 b ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 

na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. Przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 



są roboty budowlane musi nastąpić nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robót. 

2) Na podstawie art. 143b ust. 3 ustawy PZP, jak również art. 647
1 

§ 2 KC Zamawiający może zgłosić pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
14 dni od daty przedłożenia mu projektu do akceptacji. 

3) Zgodnie z art. 143 b ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od dnia zawarcia tej umowy. 

4) Na podstawie art. 143b ust. 6 ustawy PZP, jak również art. 647
1
§ 2 KC Zamawiający może zgłosić pisemny 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty 
przedłożenia mu umowy do akceptacji. 

5) Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu, o których mowa w pkt 2 i 4, nastąpi 
szczególności w przypadku, gdy przedłożony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 
a. nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 6, 
b. przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP. 

6) Podstawą zgłoszenia przez Zamawiającego określonych w pkt 2 zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub określonego w pkt 4 sprzeciwu do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie w szczególności niespełnienie 
następujących wymagań: 
a. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 

akceptacji powinny zawierać wszystkie istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawierać oznaczenie 
stron umowy, powinny określać zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
termin realizacji umowy, warunki płatności oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy; przedkładana Zamawiającemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna być 
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz 
z okazaniem albo wskazaniem stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji; 
projekty umów oraz umowy niezawierające jakiejkolwiek z wyżej wymienionych wymaganych elementów 
nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

 b. projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji nie mogą przewidywać formy tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 
potrącenia z należności za wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę prace; projekty 
umów oraz umowy zawierające takie postanowienia nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

c. określone w projekcie umowy oraz umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem tej umowy nie może przekraczać 
wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikającego ze złożonej przez niego oferty o określonego w 
niniejszej Umowie; projekty umów oraz umowy przewidujące wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy obliczone z zastosowaniem cen jednostkowych przekraczających ceny jednostkowe 
określone w niniejszej Umowie nie będą akceptowane przez Zamawiającego; 

d.  projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu do 
akceptacji powinny przewidywać dokonywanie wszelkich odbiorów prac wykonanych przez 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, zawierać 
zastrzeżenie, iż odbiór dokonany bez udziału przedstawiciela Zamawiającego będzie nieskuteczny oraz 
stanowić konieczność określania w protokołach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartości) 
odbieranych prac; projekty umów oraz umowy zawierające przedmiotowych postanowień nie będą 
akceptowane przez Zamawiającego; 

e. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w 
przedmiocie robót budowlanych obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z projektem takiej 
umowy zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o treści zgodnej z przedkładanym projektem umowy; 
projekty umów bez dołączonej zgody Wykonawcy lub z zastrzeżeniami Wykonawcy nie będą akceptowane 
przez Zamawiającego; 

f. w przypadku zawierania umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę działającego wspólnie (np. w formie 
konsorcjum) będą one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo 
stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku; nieprzestrzeganie tego obowiązku 
w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, będzie skutkować 
brakiem akceptacji takich umów przez Zamawiającego. 

7) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

8) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 2 pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Zamawiającego. 



9) Niezgłoszenie przez Zamawiającego w terminie określonym w pkt 4 pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy 
przez Zamawiającego. 

10) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 1 i 3 skutkować będzie nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie oraz traktowane będzie jako 
niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie 
Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647

1
§ 5 KC. 

11) Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych 
niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym 
zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o 
której mowa w art. 647

1
 § 5 KC. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczania kar 
ze strony Zamawiającego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawcę zasad 
zgłaszania Podwykonawców, o których mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powzięcia informacji o 
powyższej okoliczności. 

13) Zgodnie z art. 143 b ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
zamówienia na roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiązek przedkładania Zamawiającemu umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, dotyczy jedynie umów o wartości wyższej niż 
50 000,00 zł lub o wartości równej, bądź przekraczającej 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

14) Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie 
powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 647

1
§ 5 

KC. 
15) Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych w pkt 13 skutkować będzie nałożeniem na 

Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 
16) Jeżeli przedłożona Zamawiającemu umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, 

przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 7 oraz art. 143b ust. 2 ustawy PZP, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. 

17) Do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy, zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. 
f. 

18) Procedurę zawierania umów o podwykonawstwo określoną w pkt 1 - 17 stosuje się do: 
a. wszelkich zmian umów o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 1, 3 i 13, 
b. zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami. 

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia części zamówienia do wykonania Podwykonawcom: 
1) W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie zamiaru powierzenia części zamówienia do wykonania 

Podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 
zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia, 
określającego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy oraz dane poszczególnych umów o podwykonawstwo, stanowiącego w takim przypadku 
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu w określonym powyżej 
terminie będzie skutkowało nałożeniem kary umownej w wysokości określonej w niniejszej Umowie. Jeżeli 
powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia do wykonania Podwykonawcom nastąpi dopiero w toku 
realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu Wykaz 
określony powyżej, który jako załącznik nr 4 będzie stanowił integralną część niniejszej Umowy. 

2) W Wykazie, o którym mowa w pkt 1, ujawniony powinien być każdy Podwykonawca oraz dalszy 
Podwykonawca uczestniczący w realizacji niniejszej Umowy bez względu na przedmiot zawartej z nim 
umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem obowiązku jego uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu, 
jeżeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiązkowi zgłoszenia zgodnie z pkt 5. 

3) Każda zaistniała w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objętych Wykazem, o 
którym mowa w pkt 1, będzie wymagała sporządzenia aneksu do przedmiotowej Umowy w terminie 
niezwłocznym od jej zaistnienia. 

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamówienia niż wskazany w ofercie 
bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o którym mowa w pkt1,z 
zastrzeżeniem pkt 5 

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane zarówno 
Podwykonawcy, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia określonego w złożonej 
ofercie, jak i Podwykonawcy, którym w toku realizacji niniejszej Umowy ,powierzone zostaną do wykonania 
dalsze prace, podlegają obowiązkowi uprzedniego zgłoszenia Zamawiającemu zgodnie z określoną w ust. 2 
procedurą zawierania umów o podwykonawstwo. Powyższy obowiązek dotyczy również umów zawieranych 
z dalszymi Podwykonawcami. 

6)Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów o 
podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia 
Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy odsunięcia przedmiotowego 



Podwykonawcy od realizacji udzielonego Wykonawcy zamówienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza 
innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej Umowie. 

7) Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy i dalszego 
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia 
Wykonawcy. 

8) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmującego zamówienie na roboty budowlane odbiory 
prac wykonywanych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli zaakceptowane 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy 
zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi muszą być dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d. 

9) Zamawiający dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robót budowlanych stanowiących 
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporządzenie protokołu przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, 
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robót budowlanych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców, którzy uczestniczą w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie 
wymagalnych zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców skutkuje nałożeniem na 
Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej Umowie i stanowi nienależyte wykonanie 
umowy. 

11) W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującą zamówienie na roboty budowlane, w realizacji, 
którego uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, warunkiem wypłaty przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie tych robót jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji tych robót, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożone 
Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć listę 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych robót, których 
dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura, uwzględniającą zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. 

12) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w pkt 
11, kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez 
Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z 
art. 467 - 470 KC lub Zamawiający dokona w tym zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o których mowa w pkt 11, 
na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP, przy czym Zamawiający umożliwi Wykonawcy uprzednie 
zgłoszenie uwag w zakresie określonym w art. 143c ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doręczania 
mu informacji w tym przedmiocie. 

13) W sytuacji określonej w pkt 12 Wykonawcy nie przysługują od Zamawiającego odsetki, o których mowa w 
art. 481 KC - Wykonawca niniejszym oświadcza, iż zrzeka się odsetek za opóźnienie w spełnieniu 
świadczenia pieniężnego. 

 
§ 4 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem  ryczałtowym w kwocie brutto: ………………………………zł.  
słownie: …………………………………………….…/zgodnie z Zał. nr 2 do niniejszej umowy/. 

2. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie przez cały czas trwania umowy. 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto co 
stanowi kwotę: ................................................ Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ............................. 

2. Część złożonego zabezpieczenia w wysokości 70% gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót zostanie 
zwrócona wykonawcy w ciągu 30 dni po ich końcowym odbiorze przez Zamawiającego. 

3. Pozostała część złożonego zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za 
wykonane roboty zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się 
własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 
§ 6 

 

1. Przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy. 
2. Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
3. Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz 

wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną 



4. Po zakończeniu robót Wykonawca w terminie dwóch tygodni winien usunąć poza teren budowy wszystkie 
urządzenia, tymczasowe zaplecze, resztki materiałów, wszelkiego rodzaju gruz i śmieci 

5. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty aż do momentu odbioru 
końcowego. 

6. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi Nadzoru pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany 
informować Inspektora Nadzoru kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i 
odbioru. 

7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów zgodnie z art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” oraz 
zgodnie z Polskimi Normami i Normami Branżowymi oraz wymaganiami określonymi w SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzen ia 
robót (wg opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego 
oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót. 
W przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować 
pracownikami przeszkolonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 06.07.2010 r. (Dz.U. z 2010. Nr 123 poz.840) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy na 
podstawie art. 6 ust.1 pkt. 5 Ustawy z dn.20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - (tekst jednolity Dz.U. z 
2012 r. poz. 1137), będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na 
drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 

9. Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót, oraz o wszelkich późniejszych zmianach  
ruchu jednostki odpowiedzialne za organizację ruchu. 

10. Rodzaj materiałów proponowanych przez Wykonawcę podlega przed wbudowaniem wcześniejszej akceptacji 
pisemnej przez Zamawiającego. 

11. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny w dwóch 
egzemplarzach, zawierający dokumenty określone w SIWZ oraz spis treści, kopię umowy, ofertę, dziennik 
budowy i rejestry obmiarów (oryginały), kopie umowy z podwykonawcami zgłoszonymi zgodnie z § 3 umowy, 
harmonogram, wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i 
zanikających, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji 
Odbioru, Program Zapewnienia Jakości, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań 
laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów lub certyfikaty zgodności wbudowania materiałów, 
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia, rysunki na wykonanie robót 
towarzyszących (np. przełożenie uzbrojenia) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją projektową, przyjętym zgłoszeniem robót i obowiązującymi przepisami oraz inne 
dokumenty określone przez inspektora nadzoru. W/w operat kolaudacyjny ma być dostarczony do 
Zamawiającego najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbiór końcowego. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie 
wykonanym przedmiotem umowy. 

 
 

§ 7 
 

1 . Zamawiający ma prawo do sprawdzania robót i powiadamiania Wykonawcy o wykrytych wadach. Sprawdzanie 
jakości robót przez Zmawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych w 
późniejszym terminie wad. O wykrytych wadach w robotach Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie 
w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Zgłoszone wady winny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 14 dni od daty 
powiadomienia Wykonawcy o wadzie przedmiotu zamówienia lub w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

3. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny między innymi z umową, 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze 
wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża 
zgodę. 

4. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 

§ 8 
 

1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a. Przedstawienie do zaakceptowania koncepcji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i 

przedłożenie  jej do akceptacji Zamawiającego;  
b. odbiór częściowy wykonanej na podstawie zaakceptowanej koncepcji - dokumentacji, obejmującej Rysunki 

wykonawcze wraz z opisem i uzgodnieniami, Przedmiar robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, 



c. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dokonywany przez Inspektora Nadzoru w trakcie 
realizacji zadania, 

d. odbiór końcowy - polegający na sprawdzeniu ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z umową, 
e. odbiór gwarancyjny, przed upływem okresu gwarancyjnego dla wykonanych robót. 

2. Jakiekolwiek wady stwierdzone przy odbiorach powodują nie dokonanie odbiorów, a Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je na własny koszt w terminie ustalonym i ponownie dokonać zgłoszenia przedmiotu umowy do 
odbioru. W takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych od 
daty otrzymania zawiadomienia lub terminie ustalonym z Wykonawcą. 

3. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony końcowym protokołem odbioru 
robót bez wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy.  

 
§ 9 

 

1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy z zastrzeżeniem ust. 2, płatne będzie w następujący sposób: 
a. w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót. 
b. Zamawiający dopuszcza, w przypadku opóźniających się decyzji administracyjnych tj. zezwoleń, pozwoleń, 

decyzji wymaganych w trakcie budowy, wystawienie przez Wykonawcę, na podstawie wykazów robót 
wykonanych częściowo (sporządzonych zgodnie ze stopniem zaawansowania robót, potwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru), zapłatę faktury przejściowej.  
Faktura przejściowa nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 umowy. 

 
2. W zakresie przedmiotu niniejszej Umowy obejmującej zamówienia na roboty budowlane, w realizacji których 

uczestniczą Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 11 Wykonawca wraz z fakturą o 
której mowa w ust. 1 zobowiązany jest do przedłożenia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji tych robót, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 
budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem 
są dostawy lub usługi, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców biorących udział w realizacji odebranych 
robót, których dotyczy wystawiona przez Wykonawcę faktura uwzględniająca zestawienie kwot należnych 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
przedmiotowych dowodów zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 12 kwota wynagrodzenia odpowiadająca 
nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie przez Zamawiającego złożona do depozytu sądowego na 
podstawie art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy PZP, zgodnie z art. 467 - 470 KC lub Zamawiający dokona w tym 
zakresie bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego określonym wyżej 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143c ustawy PZP. 

3. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania na rachunek Wykonawcy nr 
................................................ 

4. Zmiana konta Wykonawcy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy podpisanego 
przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Zmiana konta nie wymaga sporządzenia aneksu. 

5. Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 10 

 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie ze sztuką budowlaną, normami 
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz, że nie posiadają one wad, które pomniejszają wartość robót 
lub czynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie trwania gwarancji i rękojmi 
przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych 
umową, stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania rękojmi i gwarancji. 

4. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

5. Zamawiający może zgłaszać wady w dowolnym terminie trwania gwarancji i rękojmi, a Wykonawca 
zobowiązuje się je usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku braku wyznaczenia 
terminu przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie do 
14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

6. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu 
w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych. Usunięcie wad powinno 
być stwierdzone protokolarnie. Za wadę uznaje się w szczególności niespełnienie wymagań zawartych w 
SIWZ. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) 
przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt 



Wykonawcy, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić 
Wykonawcę, co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad stronie trzeciej. 

9. Wykonawca nie odpowiada za wady powstałe wskutek zdarzeń losowych, normalnego zużycia, szkód 
wynikłych z winy Zamawiającego. 

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po terminie określonym w ust.2, jeżeli reklamował 
wadę przed upływem tego terminu. 

11. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze końcowym przedmiotu 
umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Do biegu terminu gwarancji i rękojmi stosuje się art.581 Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
 

1. Oprócz wypadków wymienionych w art. 644 i innych przepisach Kodeksu Cywilnego oraz Ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w 
tym uiszczenia kar ze strony Zamawiającego, jeżeli: 
a. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia 

prac w terminie umownym, 
c. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do 

odbioru terenu robót w terminie określonym w § 6 ust.1 umowy, 
d. Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót i przerwa ta trwała dłużej 

niż 14 dni, 
e. Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 
zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie 
umniejsza żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, 
także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich gwarancji 
należytego wykonania umowy). 

4. W przypadkach określonych w § 11 ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu realizacji wykonanej części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich 
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych 
okoliczności. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
a. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
b. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

c. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

d. w terminie 30 dni od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu 
na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

e. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu, usunie z terenu robót urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone. 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do: 
a. dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 9 ust.2 niniejszej umowy, 
b. przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

8. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
zapłacenia kar umownych w szczególności z tytułu: 
a. opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w § 6 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, 
b. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego w § 2 ust. 1 
terminu wykonania poszczególnych zadań stanowiących przedmiot umowy . 

c. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych podczas odbioru lub w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1, za 
każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie 
wad, a w przypadku braku jego wyznaczenia z upływem terminu określonego w ust. 11. 

d. odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. 



e. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 0, 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek uchylenia się 
od wypłaty wynagrodzenia, 

f. nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie z § 3 ust.2 pkt 1 i pkt 18 - w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy przypadek uchybienia temu 
obowiązkowi, 

g. nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany objętych obowiązkiem przedkładania umów zgodnie z § 3 ust.2 pkt 3 i 13 
oraz pkt 18 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy przypadek uchybienia temu 
obowiązkowi, 

h. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego za każdy przypadek uchybienia temu obowiązkowi, Łączna wysokość kar 
umownych nie przekroczy 20 % wynagrodzenia umownego brutto 

9. Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawionej przez 
Wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na 
rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 

10. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
11. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a w przypadku braku takiego 
wyznaczenia w terminie do 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy. 

12. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 
 
 

§ 12 
 

1. Inspektorem Nadzoru z ramienia Zamawiającego jest ………………….telefon………, Nr upr. budowlanych…… 
2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest : …………telefon……………,Nr upr. budowlanych…………. 
3. Projektantem z ramienia Wykonawcy jest .....................telefon......................, Nr upr. budowlanych.............. 

 
 

§ 13 
 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji projektowej, 
w zakresie korzystania z nich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i we wszystkich krajach za granicą, na 
następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: 
a. utrwalenie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego 

magnetycznego, światłoczułego, technikami drukarskimi, reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, w formie elektronicznej; 

b. zwielokrotnienie na nośnikach w technikach, o których mowa w pkt a;  
c. publiczne udostępnienie nośników; 
d. publiczne odtwarzanie, wystawianie i wyświetlanie; 
e. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości 

nakładów; 
f. wprowadzanie do obrotu przy użyciu internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci 

telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; 
g. publiczne udostępnianie przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym; 
h. sporządzanie wersji obcojęzycznych; 
i. zamieszczania w dokumentacji przetargowej oraz udostępnianie i umieszczanie na własnej stronie 

internetowej; 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 

opracowań przedmiotu umowy, w tym do rozporządzania i korzystania w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

3. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu dotyczy również powstałych w wyniku 
wykonywania przez Zamawiającego uprawnień, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu i nie jest 
ograniczone czasowo ani terytorialnie. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 
dokumentacji projektowej, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu 
rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, w 
szczególności na: 
a. decydowanie o sposobie oznaczenia lub pomijaniu autorstwa; 
b. decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z 

innymi przedmiotami umów. 
5. Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wynikiem wyłącznie jego twórczości i nie będzie 

naruszała praw majątkowych ani osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się również, że przed 
dostarczeniem dokumentacji projektowej Zamawiającemu nie dokona żadnych rozporządzeń autorskimi 



prawami majątkowymi, nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z tych praw, ani nie dokona ograniczeń 
wykonywania autorskich praw osobistych. 

6. Łącznie z przekazanym dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe do przedmiotu zamówienia i prawa do wykonywania praw zależnych bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na aktualizację i dokonywanie przeróbek dokumentacji projektowej oraz 
wykorzystywanie go w przyszłości na polach eksploatacji określonych powyżej. 

 
§ 14 

 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 
 
 

§ 15 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 
sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, 
na podstawie, której dokonano wyboru WYKONAWCY. 

3. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w szczególności w 
przypadku: 
1 ) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, z wyłączeniem zmiany polegającej 

na podwyższeniu stawki podatku VAT, 
2 ) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : 

wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia 
zgodnie z warunkami wykonania określonymi w Specyfikacji Technicznej, 

innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, 
termin może ulec przedłużeniu o czas trwania w/w okoliczności, 

3) niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy - kierownika budowy. 
Zmiana kierownika budowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez 
Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być, co najmniej takie same, jakie 
były wymagane na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 

4) wystąpienie konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w 
ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. 
podwykonawców określonych we wzorze umowy, 

5) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części 
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za 
zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. podwykonawców określonych we wzorze umowy. 

6) jeżeli Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że 
nowy podmiot wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

7) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego. 
 

§ 16 
 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 17 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
Załączniki: 
1. Szczegółowy opis przedmiotu umowy - zał. Nr 1 
2. Oferta Wykonawcy -  zał. nr 2 
4. Kosztorys ofertowy i Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zadania – zał. Nr 3 
 

Zamawiający:         Wykonawca: 


